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Kálvin Kiadó:
György Antal: A hit példaképei
Regényesen megírt életrajzokat olvashatunk ebben a
gyűjteményben. Augustinustól kezdve Ravasz Lászlóig, jeles hívő
emberek életébe, történelmi eseményekbe tekinthetünk bele.
Megismerhetjük a reformátorokat és a magyar protestáns
gályarabok történetét is. A fejezetek végén a szerző nagyszerű
összefoglalóval beszélgetésre, gondolkodásra készteti az
olvasókat.

György Antal: Sötét helyen világító szövétnek
Ez a könyv végigkalauzol bennünket a Biblián. Mint az útikönyvek
általában, ez is fel akarja kelteni érdeklődésünket. Olvasmányosan
ismerteti az Ó- és Újszövetség világát, a Biblia könyveinek keletkezését, a
magyar Biblia történetét és a Biblia hatásait a világban és hazánkban. Az
író szándéka, remény az, hogy nem elégszünk majd meg a Bibliáról szóló
olvasmányokkal, hanem magát a Szentírást fogjuk naponként
tanulmányozni.
Elizabeth George Speare: Ércíj
Nagyszerű regény érdekes cselekménnyel és jellemrajzokkal.
Nagyobb gyermekeknek, 13 éves kortól ajánlom.
Egy galileai faluban és Kapernaumban játszódik. Főszereplője, a 18
éves Dániel, elszökött durva kovácsmesterétől és már öt éve a hegyek
között él egy rablóharcos csapattal. Dánielt szenvedélyes bosszúvágy
élteti szülei halála miatt a rómaiak ellen. Barátságot és szövetséget köt
Jóellel és ikerhúgával, akik jómódú írástudó családjában élnek, és szintén
fűti őket a tettvágy hazájukért. A zélóta Simon is fontos szerepet játszik
Dániel életében. Elhívja őt a különös názáreti rabbit, Jézust hallgatni.
Majd, amikor Dánielre hárul, hogy beteg húgáról gondoskodjon, Simon fölajánlja nekik műhelyét és
házát, hiszen ő már Jézus követője és nem a faluban lakik.
Hogyan alakul a két testvérpár sorsa és kapcsolata Jézussal? A történet fordulatai közben
megismerjük, milyen lehetett a korabeli izráeli emberek élete és gondolkodása.

Evangéliumi Kiadó:
Lois Bitler: „Vedd és olvasd!” – A Szentírás történetei
gyermekek részére
A decemberi Keresztyén Könyvvásáron örömmel láttam, hogy
még mindig kapható ez a több mint 20 éve megjelent, 8 éves kortól
javasolt könyv.
A bevezetőből idézve: „a könyv címe szívhez szóló parancs
lesz annak, aki végigolvasta. … és megtanulja, hogy a teljes
Szentírás alapján értse a történelem változásait, és hitre jutva
boldog ember legyen, aki várja az Úr Jézus dicsőséges eljövetelét.”
Az Ószövetség és az Újszövetség legfontosabb eseményeit
mondja el hűen, de nagyon olvasmányosan úgy, hogy közben
magyarázza, értelmezi és sok bibliai idézetet is használ. Az
evangéliumokból nem csupán Jézus életét követi, hanem témák
köré csoportosítva mutatja meg Urunk tanítását és tevékenységét (néhány fejezetcím: A
gyermekek, A betegek, Négyszemközti beszélgetések, Összeütközések).
Gaál Éva beleéléssel és aprólékos gonddal készített gyönyörű képei a szöveget tökéletesen
kiegészítik és továbbgondolásra indítanak bennünket.

Heidi Ulrich: Tommy Joe – A törzsfőnök fia 2. rész
A várva várt 2. rész ugyanolyan fordulatos, lebilincselő
olvasmány, mint az 1. rész volt.
Tommy Joe már komoly fiatalember. A bentlakásos iskolában
töltött utolsó tanévét beszéli el a regény. Szeretett igazgatójuk
állására pályázik egy méltatlan személy, és ez sok feszültséget okoz.
A Tommy tandíját fizető titokzatos Ed úr is megjelenik a városban.
Tommy pártfogásába veszi a városi árvaház új lakóját, egy indián fiút,
akinek az életét is megmenti egy baleset során. Az 1915/16-os
tanévről lévén szó, az I. Világháború árnyéka is rávetődik a
történetre. Tommy osztálytársai közül ketten is arra készülnek, hogy
átmennek harcolni Európába.
Az írónő bepillantást enged szereplői lelkébe, amikor az Úr Jézussal való beszélgetéseiket
olvashatjuk. Tommynak fontos, hogy barátainak beszéljen hitéről, és az Úrhoz terelje őket.
A tanév végeztével, végre, sok év után elutazhat északra a kis faluba,
hogy találkozzon indián barátjával, Szürke Sólyommal, megláthassa Betsy
mama sírját és szülei nyomát keresse. Az utazás veszélyes kalandot is rejt
Tommy számára.

Harmat–KIA kiadvány:
Max Lucado: Kegyelem itt és most című könyvében 365 napra
plusz még a 12 hónapra is ad 1-1 igeverset. Bölcsen és érdekesen szól az

igevers kapcsán a gyermekekhez. Tanácsolja őket, hogy hogyan lehet ebben a világban Istenhez
tartozni, illetve biztatja őket az Jézus melletti döntésre. Minden elmélkedés után van egy pár soros
rész néhány még közvetlenebb és gyakorlatiasabb ötlettel, tanáccsal, melyeknek az a céljuk, hogy
a kis olvasók lelki élete jó mederbe kerüljön, illetve hitük növekedhessen.
Tamás Szilvia

